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SHORT JUSTIFICATION

The proposal for a seventh Euratom framework programme is disproportionate both to the 
general Seventh Framework Programme of Research and to the general objectives adopted for 
energy policy.

The premise of the EU's energy policy should be our climate commitments, i.e. the fact that 
global warming must not be allowed to exceed 2° above pre-industrial levels. In the light of 
this objective, the most important technologies are those concerned with improving energy 
efficiency and renewable energy.

Historically, through Euratom, nuclear energy research has received the lion's share of all 
European Community funding for energy research, some € 55 billion. Now it is time to 
concentrate on the development of new, clean and safe energy technologies. However, in the 
proposal for a seventh Euratom framework programme for the five-year period 2007-2011 it 
is proposed that more funding should be allocated to research into nuclear power than to all 
other forms of energy research put together according to the proposal for a Seventh 
Framework Programme of Research for the seven years from 2007 to 2013. At the same time, 
the funding available for nuclear power would increase by a factor of 2.3 in comparison with 
the previous Euratom research programme. This is not acceptable.

Fusion will not provide usable energy for many decades yet. In order to control climate 
change, the industrialised countries must reduce their emissions quickly, by at least 30% by 
2020 and by 60-80% by 2050. No one can maintain that fusion will have anything to offer by 
2020 and it is quite uncertain that it will even provide any energy by 2050. Europe simply 
cannot afford to allocate the vast majority of its energy research funding to a form of energy 
whose foreseeable benefits are so uncertain. Serious risks are also associated with fusion, the 
most significant being that raw materials for fusion reactions might fall into the wrong hands, 
giving rise to a danger of proliferation of nuclear weapons.

Allocating funding to research into fission power is contrary to public opinion, which is 
against nuclear power. There are major risks involved in all stages of the nuclear fuel cycle. 
Spent nuclear fuel will remain hazardous for hundreds of thousands of years. It is impossible 
to guarantee its safe storage for periods which are unimaginably long in relation to the human 
life-span.

Advocates have started to market nuclear power as a solution to climate change. Even known 
uranium reserves are not sufficient for that. If the present use of fossil fuels were to be 
replaced with fission power, there would be enough uranium for 3 or 4 years. Used at its 
present rate, the uranium would last for 50 years. Combating climate change by making 
greater use of fission power is not, therefore, a realistic option. In Finland, permission was 
sought for five nuclear power plants on the basis that nuclear power was needed in order to 
achieve the emission reductions required by the Kyoto Protocol. After the Finnish Parliament 
had granted permission for them, however, the same people began to bitterly criticise the 
Kyoto Protocol, claiming that it was unduly harsh and economically damaging to Finland.
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The proposed emphasis of the funding of energy research also contradicts all the decisions 
that have been taken which stress the vital role of new energy technology relating to energy 
efficiency and renewable energy, not only in the interests of climate protection but also from 
the point of view of developing energy technology which is competitive on world markets.

The draftsman proposes that only those elements in the Seventh Euratom Framework 
Programme of Research should receive funding which are clearly unavoidable. These 
elements are radiation protection, research into radioactive waste and safety techniques. At 
the same time the draftsman proposes that the total research funding should be reduced from € 
3092 m to € 310 m.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon kutsub tööstus-, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni kui vastutavat komisjoni üles tegema oma raportis järgmised 
muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 5

(5) Komisjoni rohelises raamatus „Euroopa 
energiavarustust käsitlev strateegia” 
tõstetakse esile tuumaenergia panust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel ja Euroopa sõltuvuse 
vähendamisel imporditavast energiast. 

(5) Komisjoni rohelises raamatus “Euroopa 
energiavarustust käsitlev strateegia” 
tõstetakse esile tuumaenergia piiratud 
panust kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel ja Euroopa sõltuvuse 
vähendamisel imporditavast energiast.

Justification

In 2003, nuclear power provided only less than 15% of the commercial primary energy in the 
EU25 and has therefore a limited contribution to climate change.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6

(6) Viidates nõukogu 26. novembri 2004. 
aasta otsusele, millega muudetakse ITER-
projekti läbirääkimiste suuniseid, on 
Euroopas ITER-projekti elluviimine –
termotuumanteesi laiemaks kasutamiseks –
seitsmenda raamprogrammi käigus 
teostatavate termotuumasünteesialaste 
teadusuuringute peamiseks tunnuseks.

(6) Viidates nõukogu 26. novembri 2004. 
aasta otsusele, millega muudetakse ITER-
projekti läbirääkimiste suuniseid

Justification

Fusion, at best, may be technically viable in 30-50 years and cannot therefore contribute to 
meeting the climate change targets. The huge budgetary allocation to ITER and fusion 
research cannot be justified and must be cut and be invested in sustainable energy, health and 
transport R&D.

Muudatusettepanek 3
Artikli 2 lõige 1

1. Seitsmenda raamprogrammi eesmärgiks
on püüda saavutada asutamislepingu artiklis 
1 ja artikli 2 punkti a kirjeldatud 
üldeesmärke, mis aitaksid kaasa Euroopa 
teadusruumil põhineva teadmistepõhise 
ühiskonna loomisele.

1. Seitsmenda raamprogrammi eesmärgiks 
on püüda saavutada asutamislepingu artikli 2 
punktis a kirjeldatud üldeesmärke, mis 
aitaksid kaasa Euroopa teadusruumil 
põhineva teadmistepõhise ühiskonna 
loomisele.

Justification

There have been many changes in the world since the Treaties of Rome in 1957 but the Treaty 
on the Atomic Energy Community – Euratom - remains effectively unaltered. Rather than 
maintaining an obsolete "task” to promote the “speedy establishment and growth of nuclear 
industries” (Article 1), the FP7-Euratom should focus only on radiation protection, 
radioactive waste management and decommissioning, safeguards techniques and 
technologies and scientific and technical support to the policy making process.

Muudatusettepanek 4
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Artikli 2 lõige 2

2. Seitsmes raamprogramm hõlmab 
ühenduse teadusuuringuid, 
tehnoloogiaarendust, rahvusvahelist 
koostööd, tehnilise teabe levitamist ja 
kasutamist ning koolitustööd, mis on 
liigendatud kahte programmi:

2. Seitsmes raamprogramm hõlmab 
Teadusuuringute Ühiskeskust ja ühenduse 
teadusuuringuid, tehnoloogiaarendust, 
rahvusvahelist koostööd, tehnilise teabe 
levitamist ja kasutamist ning koolitustööd, 
mis on liigendatud ühte programmi:

Esimene programm hõlmab: Konkreetne programm hõlmab:

a) Termotuumasünteesialased 
teadusuuringud: tehnoloogia arendamine 
kindla ja säästva, keskkonnateadliku ja 
majanduslikult elujõulise energiaallika 
jaoks.

A) Kiirguskaitset: suurendada kiirituse 
tööstuslike ja meditsiiniliste kasutusviiside 
arusaadavust ja ohutust ning minimeerida 
töötajate ja üldsuse kokkupuudet 
loodusliku ja tehisliku kiirgusega.

b) Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse: 
eesmärgiga edendada tuuma lõhustumise 
ohutut kasutamist ning kiirituse kasutamist 
tööstuse ja meditsiini valdkonnas.

B) Radioaktiivsete jäätmete käitlust ja 
kasutusest kõrvaldamist: radioaktiivsete 
jäätmete konditsioneerimis- ja 
ladustamistehnoloogiad ning pikaajalised 
õigus- ja rahastamisskeemid, mis tuginevad 
põhimõttele, et saastaja maksab, ning 
ettevaatuspõhimõttele.
C) Kaitsetehnikaid ja -tehnoloogiaid
D) Tuumavaldkonna poliitika kujundamise 
teaduslikku ja tehnilist tuge muutuvast 
poliitikast tulenevate nõudmistega 
kohanemisel.

Teine programm hõlmab Teadusuuringute 
Ühiskeskuse meetmeid 
tuumaenergiavaldkonnas.

Programm hõlmab Teadusuuringute 
Ühiskeskuse meetmeid 
tuumaenergiavaldkonnas.

Justification

The FP7-Euratom should focus only on radiation protection, radioactive waste management 
and decommissioning, safeguards techniques and technologies and scientific and technical 
support to the policy making process. The development of the new reactor systems, if any, 
should be funded by the nuclear utilities themselves. Since there is overlapping between 
Community and JRC research it this field of competence, the Muudatusettepanek suggests to 
establish one specific programme to be shared with the JRC instead of two programmes.

Muudatusettepanek 5
Artikli 3 lõige 1
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1. Seitsmenda raamprogrammi 
rakendamiseks ettenähtud kogusumma 
ajavahemikuks 2007–2011 on 3092 miljonit 
eurot. Kõnealune summa jaotub järgmiselt 
(miljonites eurodes):

1. Seitsmenda raamprogrammi 
rakendamiseks ettenähtud kogusumma 
ajavahemikuks 2007–2011 on 310 miljonit 
eurot. Kõnealune summa jaotub järgmiselt 
(miljonites eurodes):

a)Termotuumasünteesialased 
teadusuuringud - 2159

a) Kiirguskaitse - 155

b) Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse -

 394

b) Radioaktiivsed jäätmed                      65

c) Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tuumaenergiaalane tegevus - 539

c) Kaitsetehnikad ja -tehnoloogiad        45

d) Teaduslik ja tehniline tugi                 45

Justification

Public money should be invested where R &D is the most appropriate. Radiation protection 
should therefore receive the bulk of the FP-7 Euratom. The changes of categories to be 
covered by the FP7 are explained in Muudatusettepanek 4 above.

Muudatusettepanek 6
I lisa pealkiri

TEADUSLIKUD JA TEHNOLOOGILISED 
EESMÄRGID, TEEMAD JA TEGEVUS

TEADUSLIKUD JA TEHNOLOOGILISED 
EESMÄRGID, TEEMAD JA TEGEVUS, 
MIS ON ÜHISED TEADUSUURINGUTE 
ÜHISKESKUSEGA

Justification

Same justification as Muudatusettepanek 4.

Muudatusettepanek 7
I lisa

SISSEJUHATUS välja jäetud
Seitsmes EURATOMi teadusuuringute 
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raamprogramm viiakse läbi kahes osas 
vastavalt termotuumasünteesialaseid 
teadusuuringuid ning tuuma lõhustumist ja 
kiirguskaitset käsitlevatele kaudsetele 
meetmetele ning Teadusuuringute 
Ühiskeskuse otsestele uurimismeetmetele.
TERMOTUUMASÜNTEESI ALASED 
TEADUSUURINGUD

Eesmärk
Alusteadmiste arendamine elektrijaamade 
reaktorite prototüüpide loomiseks, mis on 
ohutud, säästvad, keskkonnateadlikud ja 
majanduslikult elujõulised, ning 
sellekohase põhisammuna ITER-projekti 
elluviimine.
Põhimõte
Euroopa energiavarustuses on tõsiseid 
puudusi, arvestades lähi- ja pikaajalisi 
perspektiive. Meetmeid on vaja võtta eriti 
varustuskindluse, kliimamuutuste ja 
säästva arengu probleemide 
lahendamiseks, kuid tagades samal ajal 
majanduskasvu jätkumise.
Termotuumasüntees aitaks oluliselt kaasa 
ELi säästvale ja kindlale 
energiavarustusele paariks aastakümneks 
alates praegusest. Selle edukas arendamine 
tagaks ohutu, säästva ja 
keskkonnasõbraliku elektrienergia. 
Euroopa termotuumasünteesi alaste 
teadusuuringute pikaajaline eesmärk, 
hõlmates kõiki termotuumasünteesi alaseid 
meetmeid liikmesriikides ja assotsieerunud 
kolmandates riikides, on elektrijaamade 
reaktorite prototüüpide ühine ehitamine, 
mis vastavad kõnealustele nõuetele ja on 
majanduslikult elujõulised.
Strateegia pikaajalise eesmärgi 
saavutamise esimene prioriteet hõlmab 
ITERi ehitamist (suur katserajatis, mis 
näitab termotuumasünteesi teaduslikku ja 
tehnoloogilist teostatavust), sellele järgneb 
DEMO ehitamine (nn 
näidistermotuumaelektrijaam). Sellele 
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lisandub ITER-projekti toetava teadus- ja 
arendustegevuse dünaamiline programm ja 
DEMO jaoks vajalike 
termotuumasünteesimaterjalide, -
tehnoloogiate ja selle füüsikaliste aluste 
arendamine. See kaasaks Euroopa 
tööstuse, termotuumasünteesiühingud ja 
kolmandad riigid, eriti ITER- lepingu 
osalised.
Tegevus
ITER-projekti elluviimine
See hõlmab meetmeid, mis käsitlevad 
ITER-projekti ühist elluviimist 
(rahvusvaheline teadustegevuse 
infrastruktuur), eriti rajatise asukoha 
ettevalmistamist, ITER-organisatsiooni ja 
ITER-projektiga seotud Euroopa 
ühisettevõtte loomist, juhtimist ja 
personaliga varustamist, üldist tehnilist ja 
haldustoetust, seadmete ja rajatiste 
ehitamist ning projekti toetamist ehituse 
ajal.
Teadus- ja arendustöö ITER-projektiga 
seotud tegevuse ettevalmistamisel
Füüsika- ja tehnoloogiaalane programm 
kasutab termotuumasünteesiprogrammi 
rajatisi ja ressursse, sealhulgas Euroopa 
Ühistoroidkambrit (JET). Tuleb hinnata 
ITER-projektiga seotud 
võtmetehnoloogiaid, ühendada ITER-
projektide valikud ja valmistada ette ITER-
projektiga seotud tegevust eksperimentaalse 
ja teoreetilise tegevuse abil.
Tehnoloogilised meetmed DEMO 
ettevalmistamisel
See eeldab termotuumasünteesimaterjalide 
ja termotuumasünteesi võtmetehnoloogiate 
jõulist arengut ning eritöörühmade loomist 
rahvusvaheliste 
termotuumasünteesimaterjalide 
kiiritusrajatise (International Fusion 
Materials Irradiation Facility, IFMIF) 
ehitamiseks, kus kvalifitseeritakse 
materjalid DEMO jaoks. See hõlmab 
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kiirituse katsetamist materjalidel ja nende 
modelleerimist, DEMO kontseptuaalse 
projekti uuringuid ning ohutuse, 
termotuumasünteesiga seotud keskkonna-
ja sotsiaalmajanduslike aspektide 
uuringuid.
Teadus- ja arendustöö pikaajalised 
meetmed
Meetmed hõlmavad 
termotuumaelektrijaamade eelisteks olevate 
magnetvangistuse süsteemide täiustatud 
kavandite edasiarendamist (keskendudes 
stellaraatori Wendelstein 7-X ehituse 
lõpuleviimisele), teooriat ja modelleerimist 
eesmärgiga saada selge ülevaade 
termotuuma plasmade toimimisest ja 
kooskõlastada püsivate kontaktide kaudu 
liikmesriikide inertsvangistusealaseid 
mittesõjalisi teadusuuringuid. 

• Inimressursid, haridus ja koolitus
Arvestades ITER-projekti koheseid ja 
keskmise tähtajaga vajadusi ning 
termotuumasünteesi edasist arengut, 
püütakse tagada vajalikul hulgal, piisavate 
oskustega ning kõrge koolitustaseme ja 
kogemustega inimressursid.

• Infrastruktuurid
Rahvusvahelise termotuumasünteesi 
uurimisprojekti ITER ehitamine on osa 
uutest üleeuroopaliste teadusuuringute 
infrastruktuuridest.

Justification

Same justification as Muudatusettepanek 2.

Muudatusettepanek 8
I lisa, Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse, pealkiri

TUUMA LÕHUSTUMINE JA TUUMAKIIRGUSKAITSE
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KIIRGUSKAITSE

Justification

The nuclear sector has been in commercial operation of over fifty years and thus it cannot be 
described as an infant technology. Furthermore, the nuclear utilities in Europe generate tens 
of billions of Euro in revenue each year. The development of the new reactor systems, if any, 
should therefore be funded only by the nuclear utilities themselves.

In all uses of radiation, throughout industry and medicine alike, the overriding principle must
be the protection of man and the environment that is why the focus of the FP7 should 
concentrate mainly on radiation protection.

Muudatusettepanek 9
I lisa, Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse, Eesmärk 

Usaldusväärse teadusliku ja tehnilise aluse 
loomine, et kiirendada pikaajaliste
radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutu 
korraldamise praktilist arengut, edendada 
tuumaenergia ohutut, tõhusamat ja 
konkurentsivõimelisemat kasutamist ning 
tagada tugev ja sotsiaalselt vastuvõetav 
süsteem inimeste ja keskkonna kaitseks 
ioniseeriva kiirguse eest.

Usaldusväärse teadusliku ja tehnilise aluse 
loomine, et kiirendada radioaktiivsete 
jäätmete ja kasutatud kütuse käitlemise 
ohutu korraldamise praktilist arengut
põhimõttel, et saastaja maksab, ning 
ettevaatuspõhimõttel, ning tagada tugev ja 
sotsiaalselt vastuvõetav süsteem inimeste ja 
keskkonna kaitseks mineviku, olemasoleva 
ja tulevase ioniseeriva kiirguse eest.

Justification

Same justification as Muudatusettepanek 8.

Muudatusettepanek 10
I lisa, Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse, Põhimõte 

Tuumaenergia toodab praegu ühe 
kolmandiku kogu ELs tarbitavast 
elektrienergiast ja see on kõige olulisem 
praegu kasutuselolev süsinikuvaba 
baaskoormuselekter. Euroopa 
tuumasektorit tervikuna iseloomustab 
uuenduslik tehnoloogia ja see annab tööd 

Peamiselt tänu Prantsusmaa ülemaailmsele 
erandile toodab tuumaenergia praegu 
vähem kui ühe kolmandiku kogu ELis
tarbitavast elektrienergiast ja see on vähestes 
liikmesriikides kõige olulisem praegu 
kasutuselolev süsinikuvaba 
baaskoormuselekter. Tuumaenergia katab 
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mitmesajale tuhandele kõrge 
kvalifikatsiooniga inimesele. Kohaliku ja 
usaldusväärse energiaallikana aitab 
tuumaenergia kaasa EL sõltumatusele ja 
elektrienergia varustuskindlusele, 
tuumatehnoloogiaalased edusammud 
parandavad oluliselt väljavaateid 
ressursside tõhusamaks kasutamiseks, 
tagades samal ajal kõrgemad 
ohutusstandardid ja tootes vähem jäätmeid 
võrreldes praeguste projektidega.

aga ainult 15% ELi esmasest tarbimisest.

On siiski probleeme, mis mõjutavad selle 
energiaallika edasist kasutamist ELs. 
Peamised küsimused puudutavad reaktorite 
ohutut toimimist ja pikaajaliste jäätmete 
käitlemist, kusjuures mõlemat teemat 
käsitletakse pidevalt tehnilisel tasandil, kuid 
on vaja ka poliitilist seisukohta ja 
ühiskondlikku arvamust. Kiirituse mis tahes 
kasutamisel tööstuses ja meditsiinis on
peamiseks põhimõtteks inimeste ja 
keskkonna kaitse. Kõikide siin käsitletavate 
teemade peamiseks eesmärgiks on tagada 
kõrgetasemeline kaitse. Samuti on 
tuumateaduse ja -tehnika valdkonnas selgesti 
määratletavad vajadused seoses 
teadustegevuse infrastruktuuride ja 
asjatundlikkusega. Lisaks on üksikud 
tehnilised valdkonnad omavahel seotud 
selliste kattuvate võtmeteemadega nagu 
tuumkütusetsükkel, aktiniidkeemia, 
riskianalüüs ja ohutushinnang ning isegi 
ühiskondlikud ja valitsemisalased 
küsimused.

On probleeme, mis mõjutavad selle 
energiaallika edasist kasutamist ELis. 
Peamised küsimused puudutavad terrorismi 
ja tuumarelva leviku suurenenud ohtu, 
reaktorite ohutut toimimist ja 
radioaktiivsete, eelkõige pikaajaliste
jäätmete käitlemist, kusjuures mõlemat 
teemat käsitletakse pidevalt tehnilisel 
tasandil, kuid on vaja ka poliitilist 
seisukohta ja ühiskondlikku arvamust. 
Kiirituse mis tahes kasutamisel tööstuses ja 
meditsiinis peab peamiseks põhimõtteks 
olema inimeste ja keskkonna kaitse. Kõikide 
siin käsitletavate teemade peamiseks 
eesmärgiks on tagada kõrgetasemeline 
kaitse. Samuti on tuumateaduse ja -tehnika 
valdkonnas selgesti määratletavad vajadused 
seoses teadustegevuse infrastruktuuride ja 
asjatundlikkusega. Lisaks on üksikud 
tehnilised valdkonnad omavahel seotud 
selliste kattuvate võtmeteemadega nagu
tuumkütusetsükkel, aktiniidkeemia, 
riskianalüüs ja ohutushinnang ning isegi 
ühiskondlikud ja valitsemisalased 
küsimused.

Teadusuuringuid on vaja uute teaduslike ja 
tehnoloogiliste võimaluste uurimiseks ja 
paindlikuks reageerimiseks uutele 
raamprogrammi ajal tekkivatele 
strateegilistele vajadustele.

Teadusuuringuid on vaja uute teaduslike ja 
tehnoloogiliste võimaluste uurimiseks ja 
paindlikuks reageerimiseks uutele 
raamprogrammi ajal tekkivatele 
strateegilistele vajadustele.
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Justification

Same justification as Muudatusettepanek 8.

Muudatusettepanek 11
I lisa, Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse, Tegevus, Radioaktiivsete jäätmete käitlemine 

Radioaktiivsete jäätmete käitlemine Radioaktiivsete jäätmete käitlemine ning 
sotsiaalne ja keskkonnamõju

Rakendamiseks mõeldud teadus- ja 
arendusmeetmed tuumkütuse ja 
pikaajaliste radioaktiivsete jäätmete 
lõpphoiustamise kohta sügavates 
geoloogilistes kihtides, ja vajaduse korral 
meetmed tehnoloogiate ja ohutuse 
tutvustamiseks, ning toetada Euroopa ühise 
seisukoha väljatöötamist jäätmekäitluse ja 
jäätmete lõpphoiustamise põhiküsimustes.  
Teadusuuringud seoses eraldamise ja 
transmutatsiooniga ja/või muude 
mõistetega, et vähendada tuumaenergia 
tootmisel tekkivate jäätmete hulka.

Olemasoleva jäätmekäitluspraktika alased 
teadusuuringud sotsiaalsete, majanduslike, 
õiguslike ja keskkonnakriteeriumide 
väljatöötamiseks, mille abil üheselt tõestada 
püsivus kogu ladustamisaja jooksul.

Justification

Under the laws within each Member State a percentage of which is supposed to be put aside 
for the disposal of radioactive waste. These funds should eventually contain hundreds of 
billions of Euro and the contribution that the EU funds make to this process can only be 
minimal. Therefore, the FP7 must devote its limited amount of public money into the research 
of common specific criteria of existing nuclear waste management practices leading to 
unambiguously prove permanence over the lifetime of the storage.

Muudatusettepanek 12
I lisa, Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse, Tegevus, Reaktorsüsteemid 

∙ Reaktorsüsteemid välja jäetud

Teadusuuringud olemasolevate 
reaktorsüsteemide (sealhulgas 
tuumkütusetsükliga rajatiste), jätkuva 
ohutu toimimise tugevdamiseks arvestades 
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uusi ülesandeid nagu kasutusea 
pikendamine ja uute ohutushinnangute 
metoodikad (nii tehniline aspekt kui 
inimtegur) ning teadusuuringud tulevaste 
reaktorsüsteemide lühiajalise ja keskmise 
tähtajaga potentsiaali ja ohutuse aspektide 
kindlaksmääramiseks, säilitades seejuures 
EL saavutatud kõrged ohutusstandardid. 

Justification

Same justification as Muudatusettepanek 8.

Muudatusettepanek 13
I lisa, Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse, Tegevus, Infrastruktuurid 

∙ Infrastruktuurid välja jäetud

Toetada selliste teadustegevuse 
infrastruktuuride kättesaadavust nagu 
materjali katsereaktorid, maa-alused 
uurimislaborid, radiobioloogiaalased 
rajatised ja koepangad, mis on vajalikud 
Euroopa tuumaenergeetikasektori 
tehniliste saavutuste innovatsiooni ja 
ohutuse kõrge taseme säilitamiseks.

Justification

Same justification as Muudatusettepanek 8.

Muudatusettepanek 14
I lisa, Tuuma lõhustumine ja kiirguskaitse, Tegevus, Inimressursid ja koolitus 

Toetada teaduspädevuse ja inimsuutlikkuse 
säilitamist ja edasist arengut, et tagada 
vastava kvalifikatsiooniga teadlaste ja 
töötajate olemasolu 
tuumaenergeetikasektoris pikemaks ajaks.

Toetada teaduspädevuse ja inimsuutlikkuse 
säilitamist ja edasist arengut, et tagada 
vastava kvalifikatsiooniga teadlaste ja 
töötajate olemasolu tuumarajatiste tegevuse 
lõpetamise valdkonnas.
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Justification

At the end of 2004, 22 plants have been shut-down over the last 15 years in the EU25 and, in 
the absence of significant new built, the average age of operating nuclear power plants has 
been increasing steadily. Research reactors have to be decommissioned as well. It is therefore 
important to have sufficient researchers and employees in the field of decommissioning 
nuclear installations, which will become more and more important with time.

Muudatusettepanek 15
I lisa, Teadusuuringute ühiskeskuse tuumaenergiaalane tegevus, pealkiri

TEADUSUURINGUTE ÜHISKESKUSE 
TUUMAENERGIAALANE TEGEVUS

ELi POLIITIKA KUJUNDAMISEKS 
VAJALIKUD TEADMISED

Justification

Same justification as Muudatusettepanek 4.

Muudatusettepanek 16
I lisa, Teadusuuringute ühiskeskuse tuumaenergiaalane tegevus, Eesmärk

Eesmärk
EÜ tuumaenergiaalaste strateegiate 
väljatöötamise kliendikeskne teaduslik ja 
tehniline toetamine, tagades samal ajal 
olemasolevate strateegiate rakendamise 
toetamise stabiilsuse ja kohanedes 
muutuvate poliitikast tulenevate 
nõudmistega.

ELi tuumaenergiaalaste strateegiate 
väljatöötamise kliendikeskne teaduslik ja 
tehniline toetamine, kohanedes samas 
poliitikast tulenevate nõudmistega.

Justification

The whole concept of this Muudatusettepanek is to provide the knowledge for the EU policy 
makers towards the future, i.e. towards an intelligent energy economy based on energy 
conservation measures, energy efficiency and renewables.

Muudatusettepanek 17
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I lisa, Teadusuuringute ühiskeskuse tuumaenergiaalane tegevus, Põhimõte

Põhimõte välja jäetud
Teadusuuringute Ühiskeskus toetab 
Euroopa energiavarustusstrateegia 
eesmärke, et saavutada eelkõige Kyoto 
protokolli eesmärgid. ELi pädevust on 
tuumatehnoloogia valdkonna mitmes 
aspektis tunnustatud ning see tugineb 
sellealastele kõrgetele saavutustele. 
Teadusuuringute Ühiskeskuse kasulikkus 
EL strateegiate toetamisel ja selle panus 
tuumaenergiaalaste teadusuuringute uutele 
suundadele põhineb teaduslikel 
ekspertiisidel ja integreerumisel 
rahvusvahelistesse teadusringkondadesse. 
Ühelt poolt on Teadusuuringute 
Ühiskeskusel pädevad töötajad ja 
tipptasemel rajatised tunnustatud 
teaduslikuks/tehniliseks tööks ning teiselt 
poolt toetab ta EL strateegiat, et säilitada 
pädevust ja tööalast asjatundlikkust 
tulevikuks, koolitades noorteadlasi ja 
toetades nende liikuvust. On tekkinud uus 
vajadus eriti välissuhteid ja julgeolekut 
käsitlevate strateegiate järele. Nendel 
juhtudel on vaja sisemisi ja turvalisi 
andmeid, analüüse ja süsteeme, mis ei ole 
alati turul kättesaadavad.  
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tuumaenergiaalase tegevuse eesmärgiks on 
rahuldada uurimis- ja arendustegevuse 
nõudmist ja toetada nii komisjoni kui ka 
liikmesriike. Käesoleva programmi eesmärk 
on arendada ja koguda teadmisi ning anda 
oma panus tuumaenergia tootmist, selle 
ohutust ja usaldusväärsust, säästvust ja 
kontrolli, ohtusid ja probleeme, sealhulgas 
tulevasi uudseid reaktorsüsteeme 
käsitlevasse arutellu.

Justification

Same justification as Muudatusettepanek 4.
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Muudatusettepanek 18
I lisa, Teadusuuringute ühiskeskuse tuumaenergiaalane tegevus, Tegevus

Tegevus välja jäetud
Teadusuuringute Ühiskeskuse tegevus 
keskendub järgmistele teemadele:
Tuumajäätmete käitlemine ja 
keskkonnamõju: et aru saada tuumakütuse 
protsessist alates energia tootmisest kuni 
jäätmete ladustamiseni ja arendada suure 
aktiivsusega radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise tulemuslikke lahendusi, lähtudes 
kahest peamisest võimalusest (kohene 
ladustamine või eraldamine ja 
transmutatsioon).
Tuumaohutus: teadusuuringute 
rakendamine seoses olemasolevate ja uute 
tuumakütusetsüklite ning nii lääneriikide 
kui ka Venemaa reaktoritüüpide 
ohutusega, samuti uue reaktori projektiga. 
Lisaks annab Teadusuuringute Ühiskeskus 
Euroopa panuse uurimis- ja 
arendustegevuse algatatud IV põlvkonna 
rahvusvahelisse foorumisse, kuhu on 
kaasatud parimad uurimisorganisatsioonid 
üle maailma ja kooskõlastab Euroopa 
sellekohast tegevust.

Justification

Same justification as Muudatusettepanek 4.

Muudatusettepanek 19
II lisa, Rahastamiskavad, 1. Termotuumasünteesi rahastamiskavad

1. TERMOTUUMASÜNTEESI 
RAHASTAMISKAVAD

välja jäetud

Termotuumasünteesi valdkonnaga seotud 
tegevuse eripära nõuab erikorra 
rakendamist. Rahalist toetust antakse 
tegevusele, mida viiakse läbi järgmistes 
lepingutes sätestatud korras:
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1.1 Komisjoni ja liikmesriikide või täielikult 
assotsieerunud kolmandate riikide või 
liikmesriikides või täielikult assotsieerunud 
kolmandates riikides asuvate üksuste 
vahelised assotsiatsioonilepingud, mille 
raames viiakse läbi vastavalt 
asutamislepingu artiklile 10 osa EL 
termotuumasünteesialaste teadusuuringute 
programmist.
1.2 Euroopa termotuumasünteesi 
arendamise kokkulepe (EFDA), s.o 
komisjoni ja liikmesriikides ja 
assotsieerunud riikides asuvate või neid 
esindavate organisatsioonide vahel 
sõlmitud mitmepoolne leping, millega 
nähakse muu hulgas ette raamistik 
edasisteks teadusuuringuteks 
tuumasünteesitehnoloogia alal ühinenud 
organisatsioonides ja tööstuses, JET-
rajatiste kasutamine ja Euroopa toetus
rahvusvahelisele koostööle.
1.3 ITER-projektiks ettenähtud Euroopa 
ühisettevõte, mis tugineb asutamislepingu 
II jaotise 5. peatüki artiklite 45–51 sätetele.
1.4 EURATOMi ja kolmandate riikide 
vahelised rahvusvahelised lepingud, mis 
hõlmavad termotuumasünteesialaste 
teadusuuringute ja arendustegevuse 
valdkonna tegevust, eriti ITER-projekti 
kokkulepet.
1.5 Mõni teine ühenduse ja ühinenud 
organisatsioonide vahel sõlmitud 
mitmepoolne leping, eriti leping töötajate 
liikuvuse kohta.
1.6 Kaasrahastatavad meetmed, et 
edendada ja toetada 
termotuumasünteesialaseid 
teadusuuringuid koos liikmesriikide 
ametiasutustega või selliste Euratomi 
raamprogrammiga liitunud riikide 
ametiasutustega, kes ei ole sõlminud 
assotsiatsioonilepingut. 
Lisaks eespool nimetatud tegevusele 
võetakse meetmeid inimressursside, 
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stipendiumide, infrastruktuuridega seotud 
integreeritud algatuste edendamiseks ja 
arendamiseks, samuti võib näha 
konkreetseid toetusmeetmeid eriti 
termotuumasünteesialaste teadusuuringute 
kooskõlastamiseks, sellist tegevust toetavate 
uuringute läbiviimiseks, väljaannete ja 
teabevahetuse ning tehnosiirde edendamist 
käsitleva koolituse toetamiseks.

Justification

Same justification as Muudatusettepanek 2.

Muudatusettepanek 20
II lisa, Rahastamiskavad, 2. Teisi valdkondi hõlmavad rahastamiskavad

2. TEISI VALDKONDI HÕLMAVAD
RAHASTAMISKAVAD

1. RAHASTAMISKAVAD

Euratomi raamprogrammi teiste 
valdkondade meetmeid, v.a 
termotuumasünteesi valdkond, rahastatakse 
mitmete rahastamiskavade kaudu. Neid 
kavasid kasutatakse kas eraldi või koos teiste 
kavadega raamprogrammi kehtivusajal 
rakendatavate erinevate meetmeliikide 
rahastamiseks.

Euratomi raamprogrammi meetmeid 
rahastatakse mitmete rahastamiskavade 
kaudu. Neid kavasid kasutatakse kas eraldi 
või koos teiste kavadega raamprogrammi 
kehtivusajal rakendatavate erinevate 
meetmeliikide rahastamiseks.

Justification

Since fusion will not be funded by EU public money.


